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Kravgränser
Provet består av tre skriftliga delprov (Delprov B, C och D).
Tillsammans kan de ge 57 poäng varav 21 E-, 20 C- och 16 A-poäng.
Observera att kravgränserna förutsätter att eleven deltagit i alla tre delprov.
Kravgräns för provbetyget
E: 14 poäng
D: 23 poäng varav 6 poäng på minst C-nivå
C: 30 poäng varav 11 poäng på minst C-nivå
B: 38 poäng varav 5 poäng på A-nivå
A: 45 poäng varav 9 poäng på A-nivå
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Bedömningsanvisningar
Exempel på ett godtagbart svar anges inom parentes. Till en del uppgifter är bedömda elevlösningar bifogade för att ange nivån på bedömningen. Om bedömda elevlösningar finns i
materialet markeras detta med en symbol.
Delprov B
1.

Max 2/0/0
Godtagbart angiven riktningskoefficient eller skärning med y-axeln

+1 EB

x2)

+1 EP

med godtagbart svar (t.ex. y

2.

Max 2/0/0
lg 3
)
lg 11

a)

Korrekt svar ( x

b)

Korrekt svar ( x 10 5 )

+1 EP
+ 1 EP

3.

Max 1/0/0
Korrekt svar (Alternativ E: 2000  1,12 x

4000 )

4.

+1 EM
Max 2/1/0

a)

Korrekt svar (1,8 g/cm3)

+1 EB

b)

Korrekt svar (5,5 g/cm3)

+1 EB

Kommentar: Svar utan enhet men med korrekt mätetal i deluppgift a) och b)
godtas.
c)

Godtagbart svar (t.ex. mindre)

+1 CB

5.

Max 0/2/0

a)

Korrekt svar (0)

+1 CP

b)

Korrekt svar (2)

+1 CP
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6.

Max 0/1/0
Godtagbart skissad parabel som inte skär x-axeln

+1 CB

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.

7.

Max 0/1/0

§
x  y 4
Korrekt svar ¨¨ t.ex. ®
¯x  3 y 0
©

·
¸
¸
¹

+1 CB

8.

Max 0/2/0

a)

Korrekt svar ( a ! 34 )

b)

Korrekt svar ( 2a 2  32 )

+1 CPL
+1 CP

9.

Max 0/0/1
Korrekt svar ( 2 x(2 x  3 y )(2 x  3 y ) )

+1 AP

10.

Max 0/0/1
Korrekt svar ( x1 3  3 , x2 1  3 )

+1 APL

11.

Max 0/0/1
Korrekt svar (Alternativ D: ay  bx

0)

+1 AB

Delprov C
12.

Max 2/0/0
Godtagbar ansats, t.ex. bestämmer en variabel med algebraisk metod

+1 EP

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar ( x

+1 EP

10
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13.
a)

Max 2/2/0
Godtagbar ansats, sätter in värden korrekt i formeln för lösning av
andragradsekvationer eller motsvarande för kvadratkomplettering

+1 EP

5 )

+1 EP

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar ( x1

3, x 2

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.
b)

Godtagbar ansats, t.ex. skriver om ekvationen till x 2  2 x  3 0
med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar ( x1

3, x 2

1)

14.

+1 CP
+1 CP
Max 2/0/0

Godtagbar ansats, t.ex. bestämmer y-koordinaten för punkten P, 2,15

+1 EPL

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar (6,45 a.e.)

+1 EPL

Kommentar: Även ett svar utan enhet eller med annan areaenhet godtas.
15.

Max 2/0/0

a)

Godtagbar lösning med korrekt svar (8000 mg)

+1 EM

b)

Godtagbart svar (40 mm)

+1 EM

16.

Max 0/2/0
Godtagbar generell ansats, t.ex. sätter in y

3x i båda ekvationerna

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar ( b

5a )

+1 CPL
+1 CPL

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.
17.

Max 0/0/3
Godtagbar generell ansats, t.ex. tecknar ekvationens lösning korrekt,
a
a2 2
r

2
4 a
med välgrundat och nyanserat resonemang som innefattar att uttrycket under
rottecknet ska vara större än noll

+1 AR

med fortsatt resonemang som leder till att a ! 2 för att ekvationen ska få två
olika reella rötter

+1 AR

x

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.
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Delprov D
18.

Max 2/0/0
Godtagbar ansats, t.ex. bestämmer korrekt procentsats för andel
kanelsnäckor som väger mer än 86 gram, 2,3 %

+1 EB

med i övrigt godtagbar lösning med godtagbart svar (9 kanelsnäckor)

+1 EPL

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.

19.

Max 2/0/0
Godtagbar ansats, t.ex. bestämmer att medelpunktsvinkeln är 60q

+1 EPL

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar ( 30q )

+1 EPL

20.
a)

b)

Max 2/1/0
Godtagbart enkelt resonemang som leder till godtagbart svar (t.ex. ”Grafen
skär y på 8 alltså är c 8 ”)

E
Godtagbart enkelt resonemang som
leder till korrekt svar.

+1 ER

C

A

Godtagbart välgrundat resonemang
som bygger på avstånd från symmetrilinjen och som leder till korrekt
svar.

1 ER

1 ER och 1 CR

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.

21.
a)

b)

Max 0/3/0
Godtagbar ansats, t.ex. tecknar ekvationen 102000 1130  a 3

+1 CM

med i övrigt godtagbar lösning med godtagbart svar (349 %)

+1 CM

Godtagbar lösning med godtagbart svar (2,1 miljoner kr)

+1 CM
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22.
a)

Max 0/3/2
Godtagbar ansats, t.ex. ställer upp ett korrekt ekvationssystem

+1 CM

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar (grå platta 31,80 kr och svart
platta 57,80 kr)

+1 CM

Lösningen kommuniceras på C-nivå, se de allmänna kraven på sidan 4

+1 CK

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.
b)

Godtagbar ansats, t.ex. tecknar korrekt uttryck för antalet grå respektive antalet
svarta plattor, grå: ( x  2)( y  2) och svarta: 2 x  2 y  4

+1 AM

med i övrigt godtagbar lösning där det visas att formeln för den totala
kostnaden gäller för alla uteplatser som är möjliga

+1 AM

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.

23.

Max 0/2/1
E

C

A

Godtagbart välgrundat
resonemang t.ex. visar
insikt om hur pengasummorna fördelas i
lådagrammets olika
kvartiler
och
att 0, 6, 20, 31 och 112
förekommer minst en
gång.

Godtagbart välgrundat
resonemang t.ex. visar
med två korrekta exempel att medelvärdet kan
ligga i två av intervallen
B, C eller D
eller
visar att intervall A utesluts och att medelvärdet kan ligga i ett av
intervallen B, C eller D.

Godtagbart välgrundat
och nyanserat resonemang som leder till
slutsatsen att medelvärdet kan ligga i alla tre
intervallen B, C och D
och att medelvärdet inte
kan ligga i intervall A.

1 CR

2 CR

2 CR och 1 AR

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.
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24.

Max 0/0/3

a)

Korrekt tecknad avståndsfunktion, t.ex. A( x)

x 2  7 x  15

+1 APL

b)

Godtagbar ansats, t.ex. bestämmer symmetrilinjens ekvation
för A(x) , x 3,5

+1 APL

med i övrigt godtagbar lösning med korrekt svar (2,75 l.e.)

+1 APL

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.

25.

Max 0/0/4
Godtagbar ansats, t.ex. tolkar problemet och ritar en korrekt figur med
nödvändiga variabler ansatta

+1 AB

med godtagbar fortsättning, t.ex. tecknar ett korrekt ekvationssystem

+1 APL

med i övrigt godtagbar lösning med godtagbart svar (2,24 cm; 2,24 cm;
9,0 cm och 11,5 cm)

+1 APL

Lösningen kommuniceras på A-nivå, se de allmänna kraven på sidan 4

+1 AK

Se avsnittet Bedömda elevlösningar.
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Bedömda elevlösningar
Uppgift 6
Elevlösning 1 (0 poäng)

Elevlösning 2 (0 poäng)

Kommentar: Elevlösning 1 och 2 visar grafer som inte är godtagbart skissade då de inte har
formen av en parabel. Elevlösning 1 och 2 ges 0 poäng.
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Elevlösning 3 (1 CB)

Kommentar: Elevlösningen visar en graf som har formen av en parabel och som är tillräckligt
symmetrisk för att den ska anses vara godtagbart skissad. Lösningen ges en begreppspoäng på
C-nivå.
Uppgift 13a
Elevlösning 1 (0 poäng)

Kommentar: Elevlösningen visar teckenfel vid insättning i formeln för lösning av andragradsekvationen och uppfyller därmed inte kravet för godtagbar ansats. Lösningen ges 0 poäng.
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Elevlösning 2 (0 poäng)

Kommentar: Elevlösningens tredje rad visar felaktig kvadratkomplettering och lösningen
uppfyller därmed inte kravet för godtagbar ansats. Lösningen ges 0 poäng.
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Uppgift 16
Elevlösning 1 (0 poäng)

Kommentar: Elevlösningen visar en korrekt slutsats men saknar förklaring till varför
x a och 5 x b . Eftersom lösningen brister i redovisningen ges den 0 poäng.
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Elevlösning 2 (0 poäng)

Kommentar: Elevlösningen visar beräkningar på tre specialfall som leder till en korrekt
slutsats. Eftersom man utifrån specialfall inte kan dra en generell slutsats ges lösningen
0 poäng.
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Elevlösning 3 (2 CPL)

Kommentar: Elevlösningen visar generella beräkningar som leder till en korrekt slutsats.
Redovisningen är knapphändig men anses godtagbar. Sammantaget ges lösningen två problemlösningspoäng på C-nivå.
Uppgift 17
Elevlösning 1 (1 AP)

Kommentar: Elevlösningen visar en korrekt ansats där ekvationens lösning tecknas korrekt.
Slutsatsen a ! 2 är korrekt men då bakomliggande beräkningar och resonemang inte redovisas uppfylls inte kraven för resonemangspoäng på A-nivå. Lösningen ges en procedurpoäng
på A-nivå.
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Elevlösning 2 (1 AP och 2 AR)

Kommentar: Elevlösningen visar ett välgrundat och nyanserat resonemang som leder till korrekt slutsats. Sammantaget ges lösningen alla poäng som är möjliga att få.
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Uppgift 18
Elevlösning 1 (1 EB)

Kommentar: Elevlösningen visar korrekt bestämning av procentsatsen och ges en begreppspoäng på E-nivå.
Elevlösning 2 (1 EB och 1 EPL)

Kommentar: Elevlösningen saknar motivering till var talet 0,023 kommer ifrån men anses
ändå nätt och jämnt uppfylla kraven för båda poängen på E-nivå.
Uppgift 20b
Elevlösning 1 (1 ER)

Kommentar: Elevlösningen visar ett enkelt resonemang som nätt och jämnt anses godtagbart
för en resonemangspoäng på E-nivå.
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Elevlösning 2 (1 ER och 1 CR)

Kommentar: Elevlösningen visar ett resonemang som bygger på avstånd från symmetrilinjen.
Resonemanget anses nätt och jämnt uppfylla kraven även för resonemangspoäng på C-nivå
trots att avstånden i x-led från symmetrilinjen inte beräknas explicit.
Uppgift 22a
Elevlösning 1 (1 CM)

Kommentar: Elevlösningen visar en lösning där ett korrekt ekvationssystem ställs upp och
löses. Variablerna definieras inte och av svaret framgår det inte heller vad en grå respektive
en svart platta kostar. Lösningen ges första modelleringspoängen på C-nivå.
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Elevlösning 2 (1 CM)

Kommentar: Elevlösningen visar en lösning där ett korrekt ekvationssystem ställs upp. Svaret
är korrekt men redovisning saknas och därmed anses inte lösningen vara godtagbar.
Lösningen ges första modelleringspoängen på C-nivå.
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Elevlösning 3 (2 CM och 1 CK)

Kommentar: Elevlösningen visar en lösning där ett korrekt ekvationssystem ställs upp och
löses. Variablerna z och x är inte korrekt definierade i början av lösningen men av svaret
framgår det att variablerna motsvarar respektive plattas pris. Lösningen är möjlig att följa och
förstå även om t.ex. förklaringar till vad ' y, ' z respektive ' x betyder saknas. Lösningen
anses nätt och jämnt uppfylla kraven för kommunikation på C-nivå. Sammantaget ges lösningen två modelleringspoäng och en kommunikationspoäng på C-nivå.
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Uppgift 22b
Elevlösning 1 (0 poäng)

Kommentar: Elevlösningen visar att formeln stämmer för tre specialfall. Beräkningar på specialfall anses inte tillräckligt för att visa att formeln gäller för alla uteplatser enligt det givna
mönstret. Lösningen ges 0 poäng.
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Uppgift 23
Elevlösning 1 (0 poäng)

Kommentar: Elevlösningen visar resonemang utan förståelse för att antalet pengasummor i
varje kvartil måste vara ett heltal. Lösningen ges 0 poäng.
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Elevlösning 2 (0 poäng)

Kommentar: Elevlösningen visar ett resonemang utan förståelse för hur pengasummorna fördelas i lådagrammets olika kvartiler. I exemplen läggs 15 värden i första respektive sista kvartilen. Lösningen ges 0 poäng.
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Elevlösning 3 (1 CR)

Kommentar: Elevlösningen visar ett korrekt exempel på hur värdena kan vara fördelade i
lådagrammet. Slutsatsen som dras baseras inte på det exempel som beräknas och intervall A
utesluts inte. Därmed uppfylls inte kraven för andra resonemangspoängen på C-nivå.
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Elevlösning 4 (2 CR och 1 AR)

Kommentar: Elevlösningen visar ett fullständigt och korrekt resonemang som visar hur värdena i lådagrammet kan fördelas. Lösningen ges alla resonemangspoäng som är möjliga att få.
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Uppgift 24b
Elevlösning 1 (0 poäng)

Kommentar: Elevlösningen innehåller en prövning gjord på grafräknare. Grafisk prövning
anses inte vara en godtagbar metod för att bestämma minsta avståndet. Lösningen ges
0 poäng.
Elevlösning 2 (2 APL)

Kommentar: Elevlösningen visar hur minsta avståndet bestäms korrekt. Motiveringarna är
knapphändiga men lösningen anses nätt och jämnt uppfylla kraven för båda problemlösningspoängen på A-nivå.
Elevlösning 3 (2 APL)

Kommentar: Elevlösningen visar hur minsta avståndet bestäms med hjälp av grafräknare. Motiveringarna är knapphändiga men lösningen anses nätt och jämnt uppfylla kraven för båda
problemlösningspoängen på A-nivå.
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Uppgift 25
Elevlösning 1 (1 AB och 2 APL)

Kommentar: Elevlösningen visar en korrekt ritad figur med nödvändiga variabler ansatta. När
parallelltrapetsets omkrets tecknas används likhetstecknet felaktigt, O 25  9 16 . Pilarna
som används genom lösningen har olika betydelser vilket gör att lösningen inte är helt lätt att
följa och förstå. Bristerna ovan gör att kraven för kommunikationspoäng inte uppfylls. Sammantaget ges lösningen en begreppspoäng och två problemlösningspoäng på A-nivå.
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